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 ۱۴/۰۱/۲۰۱۵                   دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 سخت ترین وظیفه در جهان!
 )بخش دوازدهم(

  
 جانب از ۱۱ قرن در کرایه، کلتور این معین، حد تا .کرد کرایه توان می اما خرید، توان نمی را ها افغان"

 "است شده گرفته رویدست هم حال که است، شده عملی ها برتانوی
 پوهنتون ،"شیتر ٌکنراد داکتر پروفیسر" با مصاحبه از(
 در لندن در المللی بین کنفرانس" با رابطه در ،"بن"

 از "ناتو" قوای خروج مورد در م،۲۰۱۰ سال
 با "مذاکره" راه نمودن باز موضوع که افغانستان،

 "خریداری" موضوع چنان هم و "طالبان معتدل"
 آیا  ").است برداشته در را طالب جنگی قوماندانان

             "بود؟ نخواهند کرائی هم فعلی رهبران"
 

حکومتداری بر یک جامعۀ در حال  دری رهبر
"بحران"، بدون تردید، سختی های  خود را می داشته 

هم با طاقت و توان شخص  باشد. تحمل سختی ها
شرایط مختلف عامل رابطه داشته، در عین زمان تابع 

وضعیت اجتماعی و موقف جامعه و دولت در 
و مساعد بودن شخص بوده می تواند. مهارت و توانمندی مسلکی، عالقمندی، مصمم بودن ، نیز مناسبات بین المللی

هم چنان شمرده می شود، نیز ، از جمله مهمات اولیه رسالت، که سالمت جسمی و روانی برای اجرای چنین یکاو 
 شرایطی محسوب می گردد، که امکانات موفقیت در انجام وظیفه را نوید داده می تواند. در مجموعۀ

 

" و یا ، هدف از "تبرئهکشور و منطقه سلسله معلومات از وقایع جمع آوری بار دیگر تکرار می گردد، که در
از نیست. تا حد ممکن تالش صورت خواهد گرفت، تا جداگانه درین پروسه  نقش افراد اجراآت و "حکم" بر نتایج

یکی از . درینجا، نمودجمع آوری  ،را ممکنۀ انتشار یافتۀ خالل گزارشات مطبوعاتی هر نوع "فکت" و واقع
شات قبلی ذکر نشده باشد و یا با این وسعت، نشر گزارشات "بی بی سی" را از نظر می گذرانیم، که ممکن در گزار

 از اهمیت حیاتی برخوردار است.ما ا نشده باشد.
م، فقط یک روز ۲۰۰۱"دسمبر"  ۶درست به تأریخ 

ن چهار گروپ اشتراک کنندۀ بعد از توافق "بن"، که بی
صورت گرفته است، این خبر نشر می شود  افغان،
به کشور دعوت ، رئیس سابق بانک مرکزیکه: "

کنترول می نویسد: " " در پایان این تصویرشده است
 ."در افغانستان مشکل استسیاست پولی 

 

: می خوانیمدر بخش تفصیلی خبر، مکرراً، بدین متن 
)برهان الدین ربانی: در « رهبر " اتحاد شمال" » 

یس ئاز ر»(، گزارش "بی بی سی"متن  سطر پائینتر
سابق بانک مرکزی افغانستان، دعوت بعمل آورده 
 است، که به وطن برگردد و سیاست پولی کشور را

ترک گفته است، تا در  م ۱۹۹۶، افغانستان را در سال عمر دارد سال ۳۸  که رهبری نماید... عبدالقدیر فطرت
کنفرانس ساالنۀ "بانک جهانی"اشتراک نماید. وقتی از طریق دهلی نو سفر می کرد، کابل توسط طالبان تسخیر 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بحیث فروشندۀ بیمه و هم  ،از آن زمان ببعد ،شدهبرای فطرت پناهندگی سیاسی در ایاالت متحده داده . ه استگردید
    .«در شغل فروش قالین، در واشنگتن مصروف بوده است

 

گزارشگر عالوه می کند " هر گاه او عرضۀ برهان الدین ربانی را بپذیرد، وظیفۀ سختی را در امر اعمار مجدد    
قولی را هم از "آقای فطرت" بطور  کشور، بعد از دو دهه جنگ، بدوش خواهد داشت." درین گزارش، نقل

من  فغان می کشیدم که مصارفات باید محدود : "منتشر می سازد، «بی بی سی»برجسته، درین صفحۀ "انترنتی"، 
: "پشتوانۀ به ادامۀ مطلب هم چنان می خوانیمگردد، بخصوص در بخش دفاع، اما هیچ راه کنترول وجود نداشت." 

( بانک مرکزی، "د افغانستان بانک"، بعد از عقب نشینی طالبان، بر طبق گزارشات رسیده، vaultsارزش پولی )
تقرر او را همین گزارشگر، با مخالفت "جنرال  یر اسعاری کشور را برده بودند."و همه ذخاگردیده خشک و خالی 

می دهد، که نامبرده به معیار عبدالرشید دوستم"، یکی از "رهبران اتحاد شمال"، نیز پیش بینی می نماید و تذکر 
م متهم  می باشد. به ادامه می خوانیم: " وظیفۀ که از جانب آقای ربانی، روز ۱۹۹۵زیاد در تقلب کاری، در سال 

می باشد" درین توافق، ج توافق بن، و تشکیل حکومت موقت شنبه عرضه شده است، هنوز هم مربوط نتای
لی، متصور بوده است. لیکن "در کابل، مقامات رسمی بانک مرکزی، توقعات "مبالغ هنگفت" کمک های بین المل

(،  Bloomberg Newsاز عرضۀ این وظیفه برای آقای فطرت، بر اساس گزارشات  "اخباربلومبرگ" )
  استقبال نموده اند"

 

می حکومت پول را برای پرداخت معاشات عساکر و اسلحه به چاپ در متن منتشرۀ "بی بی سی" می خوانیم: "
." هرگاه کمک های بین است قمچین زدهفیصد  ۸۰۰د، که بدینترتیب "تورم پولی" )"انفالسیون"( را به یرسان

بوده می توانست. احساس چنین ، در چنین شرایط سخت تر ، طبیعی است، که وظیفۀ "زمامدار"المللی نمی بود
، ۀ کشورصالحیت خود، در رابطه با آیندسختی، در حالی ممکن بوده می توانست، که زمامدار به اهمیت مقام و 

 سیاسی" در شرایط جدید، می اندیشید. درک درست و با صالحیت  می داشت و در راه درست  "حل
 

پولی صورت گرفته است. اینکه چه ریفرم" طوریکه می دانیم، "بکمک" مجامع بین المللی، توسط "ادارۀ موقت"، "
، به تصویر کامل می توان حدس زد. اما چه کسانی هم خسارات سنگین دیده اند،کسانی ازین "ریفرم" منفعت برده و 

، نمی توان حجم در دست نیست نسبت اینکه قدم های مشخص "پروگرام" تطبیق تبادلۀ پول قبلی با پول "جدید"
های حاکم در  با استفاده از مقام "کانتینر ها"، کهصاحبان ما ا "منفعت" هر یک از صاحبان قدرت را سنجید.

بی عدالتی ها و  تا حدی معلوم اند. غانی"" جدید "افنوت"بانک شماره های اولین  را با پول آنها، تبادلۀ ه""ادار
)از جریان  ز تأثیرات منفی بر نحوۀ حکومتداری این اداره، نخواهد بود.دستبرد ها، درین زمینه هم چنان عاری ا

 .("ریفرم" پولی تا اکنون معلومات "شفاف" را نمی توان یافت..
 

 در را "دولتداری"، وقتی شرایط عدم آمادگی برای مسوولین در امر در پهلوی همه تعامالت تخنیکی و مسلکی
افراد صالحیت های محدود و فقدان اهلیت "مسلکی" از نظر دور نداشته باشیم، "حل سیاسی"،  رابطه با موضوع

این چنین صدمه برای . سازد، می تواند، نصیب یک جامعه ی را، نتایج مرگبارمهم دولتی در مقاماتمؤظف 
ی از عکس که با نشر تعدادانتخاب عنوان مطلب شپیگل، یکی از انگیزه های  افغانستان، خیلی سنگین بوده است.

هم درین وظیفه روشن سازد، ممکن موضوع  های انتخابی از جانب مجله، تالش نموده است، تا دشواری هایی را
ضعیت محاط به خشکه و نیز نقش داشته بوده باشد. بدون شک، در پهلوی ۀ "شپیگل"، از دید نویسندعوامل خارجی

 ستان" نیز اوضاع را تحت اثرات منفیبودن این کشور، اختالفات بین کشور های همجوار، بخصوص "هند و پاک
داشته است. از جانب دیگر، "مشی" در پیش گرفته شدۀ حکومت "واشنگتن"، در خارج از آن کشور،  حفظ

طرفداران و مخالفین خود را هم داشته است، بلکه در داخل نیز، با مخالفت و تردید روبرو بوده است. معلوم نیست 
، چه اثر داشته بوده باشد. در عین زمان، در چنین شرایط، بخصوص ها مسئول درجه اول این کشور اتکه بر مقام

جریان حوادث  ، دارای چه صالحیت ها بوده باشد.در مراحل اولی، مقام "ادارۀ موقت" افغانستان، در تقسیم قدرت
ر "خارجی" نیز بوده است، که ه نشان می دهد، که بخش وسیع از صالحیت ها و انجام امور، در دست های مختلف

 ، خود آنها مستقالنه تنظیم می نموده اند.ارتباطات مختلف را با حلقات داخل کشور، یک در بسیاری از موارد
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بقایای  از همان آغاز، .ی، "جنگ های طوالنی"، ایحاد گردداین "ادارۀ مؤقت"، که قرار بوده است، تا بر ویرانه ها
هم چنان "تروریزم" معلوم الحال بین و حلقات مسلح مخالف درگیر در "جنگ داخلی"، 

برای عوام  .فضای "جنگ" را حفظ و ادامه داده اندالمللی و "اجیران حرفوی جنگی" 
درت" اداری" و حفظ "ق فریبان در دولت افغانستان، بهترین فرصت برای ادامۀ "فساد

  قدرت های خارجی بوده است.توسط همان حلقات "ارتباطی"، 
 

چنانچه در بخش قبلی نیز از محتوای گزارش "صلیب احمر" بین المللی، در رابطه با 
 ۱۲وضع زندانی ها در شمال، تصاویری هم انتخاب گردیده بود، در همان گزارش 

می بینیم، که در پایان آن، چنین تحریر یافته هم چنان تصویر ذیل را  م،۲۰۰۱"دسمبر" 
است: "در قطار زندانیان، فکر می کنند، که تعداد زیاد جنگی های خارجی نیز شامل 

 )عکس اولی(  بوده اند."
 

خبر رسانی "بی بی سی" در صفحۀ "انترنتی" آن ، روز چهارشنبه دوازدهم دسمبر 
 ۀ آسترلیایی در افغانستان دستگیر"تبعم،  با نشر این تصویر گزارش می دهد، که ۲۰۰۱

Mr Hicks (L ،))" در پایان تصویر می خوانیم: "اقای "هیکس")چپ( )  گردیده است.
" نیز جنگیده است." کوزوو" در "اجیر جنگیآنطوری که راپور داده شده است، بحیث "

لیم دیده، در مقامات آسترلیایی مدعی شده اند، که نامبرده در "تمرین گاه های القاعده" تع
در یک گزارش بعدی، با تصویر تذکر می  "صف جنگی های طالب"، می جنگیده است.

دهد که تبعۀ "آسترلیایی"، توسط جنگی های "اتحاد شمال" در قندهار، "دستگیر" شده 
است. در عین حال، با نشر این تصویر، مدعی می شود که فقط یک "غربی" دیگر هم، 

)این تصویر که در  صف "طالبان" می جنگیده است."دستگیر" شده است، که در 
گزارشات قبلی نیز معرفی شده است، یک تبعۀ امریکایی 

(John Walker)  است، که در زندان "قلهۀ جنگی"، زنده
 ()تصویر با مو های دراز(دستگیر شده است.

 

این چنین حوادث، نشان می دهد که افغانستان، تا چه اندازه، 
 یت های خارجی مبدل گردیده است.به مرکز انواع فعال

طوالنی، به میدان بازی افغانستان در دهه های عضالت م
 مبدل گردیده است. المللی بین سیاسی های

 

صرفنظر از اوضاع گذشته، طوریکه فضای کنفرانس 
، تالش های نشان می دهد بن" در آلمان –"پیترسبرگ 

کشور ها و منجمله، عدم رضایت پاکستان را در جلوگیری 
از جملۀ دعوت از "طالبان معتدل"،  مبنی بر از پیشنهاد،

متقابل بین رهبران "شورای نظار"، با  سفر های متعدداختالات شمرده می شده است. 
شور های منطقه منجمله با "هندوستان" و "روسیه"، خود نشان دهندۀ عالیمی بوده ک

است، که جدا از موجودیت قوای کشور های خارجی در "جنگ علیه تروریزم" و ادامۀ 
"جنگ داخلی"، قدرت های منطقوی هر یک، بطور مستقل، اهداف خود را، به پیش برده 

 و می برند.
 

حتی حکومت های متحد در جنگ علیه تروریزم را با  این وضعیت در افغانستان،
مشکالت خاصی روبرو ساخته است. حکومت استرلیا، که خود اعتراف نموده است، که 
ادعای عضویت یک تبعۀ آسترلیایی،  در سازمان "القاعده"، حکومت را با دشواری 

ساله، در کدام  ۲۶(، David Hicks) روبرو ساخته است. اطالعات مختلف در مورد نشر شده است، که دیوید هیکس"
نقطه در افغانستان، توسط قوای جنگی "اتحاد شمال"، دستگیر شده است. اما در پایان یک عکس دیگر، از محل 
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دستگیری از قندهار، نام برده است. لیکن راپور ها در استرلیا، احتمال نگهداشت او را در کدام محبس در امریکا، 
 مت "آسترلیا"، تالش ورزیده است، تا شخص مذکور، به آسترلیا تسلیم داده شود.نیز یاد نموده اند. حکو

 

دسمبر گزارش یافته است، که  ۱۴لیکن به تأریخ 
این "طالب آسترلیایی" باید به "امریکا" سپرده 

 شود.
 

م، ۲۰۰۱در همان روز چهارشنبه، دوازدهم دسمبر 
از آغاز سفر دو روزۀ "عبدهللا عبدهللا" وزیر 

رجۀ آینده، )تعیین شده در "کنفرانس بن"( نیز خا
گزارش گردیده است، که قرار است، با صدراعظم 

 Prime Minister Atalهند، "اتال بیهاری واجپای" )
Behari Vajpayee "و دیگر سیاستمداران "کلیدی )

کشور، مذاکرات انجام دهد. درین گزارش به گفتۀ 
"آقای سخنگوی حکومت در دهلی، آمده است، که: 

عبدهللا" نقش مهم هند را در اعمار مجدد افغانستان، 
برجسته ساخته است. این سفر زمانی انجام یافته 

اداره را اشغال  ما  رس است، که "ادارۀ موقت" تا آنزمان،
ننموده بود. آقای عبدهللا عبدهللا، بحیث "وزیر خارجۀ اتحاد 

م، "برخالف خواست ۲۰۰۱"نومبر"  ۱۳شمال"، که بتأریخ 
ت متحدۀ امریکا"، وارد کابل شده بودند، مقام وزیر ایاال

 ساخت. در همین روز، مقام از خودخارجۀ کشور را، 
مد کرزی" هندی، از امید، سفر "رئیس ادارۀ موقت، آقای حا

با سابقۀ مناسبات  چنین انکشافات، نیز سخن بزبان می آورد.
پاکستان، بخصوص با "اتحاد شمال"، برای پاکستان خوش 

 ند نبوده است.آی
 

نامزد "جانب هندوستان، این سفر "آقای عبدهللا" را با سفر 
، یونس قانونی" جوره  ه در "بن"تعیین شد ۀوزیر داخل

این  برابردر  ساخته، ازین طریق هم، بر اهمیت نقش هندوستان در "اعمار مجدد" افغانستان، تأکید می نماید.
 امکانات دیگری،، بنابر سابقۀ همکاری با سران "تنظیم های جهادی"که پاکستان،  ، وضعیت

رقابت ها را در وقوع حوادث بعدی این نبوده باشد. بی تفاوت  ممکن در اختیار داشته است، 
 می توان مشاهده نمود.

 

"کنفرانس م، قریب یک هفته بعد از ۲۰۰۱دسمبر  ۱۳به این گزارش "بی بی سی"، تأریخ 
در پایان  هندوستان به تماس های آن با کابل افزایش می دهد."بن"، نظر می اندازیم: "

 "عکس چنین افاده می دهد: "هند آرزومند برقراری پیوند های قدیمی افغان می باشد.
 

فکر می کنم که آقای عبدهللا عبدهللا در تحت عنوان "تجدید مناسبات"، تذکر می دهد که: " 
گزارشگر، با یادآوری، از  ".ی برای افغانستان و هندوستان میسر شده استفرصت جدید

"، این موقف فعلی "اتحاد شمال" را روابط هند با "اتحاد شمال" و روابط، پاکستان با "طالبان
 یک موفقیت برای "دیپلوماسی هندوستان" نیز تعریف نموده است. این مناسبات را همه جانبه دانسته اند.

 

 م، "بی بی سی" خبر می دهد، که "رئیس ادارۀ موقت"، وارد کابل می شود.۲۰۰۱"دسمبر"  ۱۳وز در همین ر
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در گزارش "بی بی سی"، گفته شده است، که رئیس ادارۀ موقت، نخست در اولین ساعات صبح،  به "بگرام" مرکز 
رهبران "شورای نظار"، که از  قوای خاص "برتانوی" انتقال داده شده است و بعد از آن، در "ارگ" مورد استقبال،
"یونس قانونی" وزیر داخلۀ حکومت موقت آینده، وزیر دفاع "محمد فهیم" و 
عبدهللا عبدهللا" وزیر خارجۀ آینده، منجمله  نام برده شده است، مورد استقبال 

همین گزارش، تصویر جمعیت "منتظر" را هم، خبرگزاری  در گیرد.می قرار 
 یافتهجمع تگویا برای استقبال از رئیس ادارۀ موقت منتشر ساخته است، که 

دسمبر، مراسم،  ۲۲درین گزارش هم چنان تذکر رفته است، که به تأریخ  بودند.
 انتقال "قدرت" به "آقای کرزی" صورت خواهد گرفت.

 

در گزارشات قبلی تذکار یافته است، که کشور های "اتحادیۀ اروپایی"، در 
وظایفی سهم می گیرند، که ایاالت متحده، نمی خواهد اشتراک نماید. این چنین 
سهمگیری های برخی از کشور های اروپایی را، متمم فعالیت های "ناتو" می 

 دانند.
 

مارند. همین قوا که بنام البته کشور های عمدۀ اروپایی را در جمله نمی ش 
انی در "بوزنیا" توظیف بوده عکس العمل سریع سازمان ملل یاد می شوند، زم

چنین قوا، در افغانستان نیز توظیف خواهند شد، که در جملۀ قوای "کاله  اند.
آبی" مخصوص سازمان ملل شامل نمی باشند. اما، طوری که رهبران، "اتحادیۀ 

انجام وظایف آنها، باید "وکالت نامه" یا قیمومت، از  ارپا" تذکر داده اند، برای
 جانب سازمان ملل متحد داشته باشند.

 

قوت های ضد طالب در افغانستان، جنگی های خارجی را هدف گرفتند. )در 
  پایان تصویر، تانک(

 

افغان   دسمبر، "بی بی سی" گزارش می دهد، که "عرب ۱۵در تصویر بعدی تأریخ 
ها" در صف طالبان" می جنگند و از "همان آغاز جنگ در افغانستان" مورد توجه 

نقل قول می شود، که  (Abu Raed)ی بنام "ابو راعد"  قرار گرفته اند. از زبان شخص
  ." همه مسلمانان باید  به جهاد بروند"

گزارش، گزارشگر بیاد می آورد، که "عرب ها" به  رفتن به افغانستان در همین 
" قرن گذشته در جنگ ۸۰زمانی "آغاز" نمودند، تا علیه "شوروی ها" در دهۀ "

ی دهد، که "مجاهدین عرب" امروز خود را در اشتراک نمایند. گزارشگر تذکر م
 جنب "بازنده ها" می یابند. 

 

سپتمبر، "بی بی سی" خبر می دهد، که بجز صد ها پاکستانی،  ۱۱پس از حادثۀ ترور 
که با "طالبان" متحد شده بودند، اکثریت "جنگی" های خارجی را "اعراب" تشکیل می 

ته اند، بعد از آنکه، "اوساما بن الدن" بیشتر اعراب در جهاد سهم گرف»داده است. 
  «م، جهاد را علیه "صلیبی ها" و "یهودی ها" اعالن نمود.۱۹۹۸در سال 

 

 ختم بخش دوازدهم
 ادامه دارد ...
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